
 

 

Regras Procedimentos em vigor  

 
Reinclusões Não são permitidas reinclusões de aderentes 

 

Condições de Aceitação 

Inclusões 
As condições de aceitação são determinadas de acordo com a análise clínica do questionário médico constante do 
boletim de adesão, podendo resultar a seguinte informação para cada Pessoa Segura: Aceite, aceite com condições 
ou recusa 

Transferências de seguros de 
grupo 

As adesões transferidas de seguros de grupo, que tenham vigorado por período igual ou superior a 1 ano e anulado 
há menos de 30 dias, são aceites nas seguintes condições: 
- Isenção da aplicação de períodos de carência até ao valor dos capitais das coberturas anteriormente seguros; 
- Garantia das patologias/sequelas pré-existentes adquiridas desde a data do 1º seguro de grupo (sem interrupção 
de cobertura). 
Para o efeito, a pessoa segura terá que apresentar declaração de seguro da anterior congénere, onde contem a 
modalidade de seguro, o nome do aderente, a data de início e termo do seguro, os capitais e as garantias seguros.   

Comunicações 
Inclusões/Exclusões/ 
Alterações 

1. Envio único até ao dia 15 de cada mês, para ter efeitos no dia 1 do mês seguinte;       
2. A inclusão do agregado familiar obriga à adesão de todos os seus elementos.                                                          

 

Aderente Data de Adesão Aderente Data de Exclusão 

Associado 
 

Em 1 de Dezembro de cada ano 

Associado 

Na data em que deixar de existir o vínculo com o Tomador do Seguro 

Na data de transferência de um seguro de grupo No final da anuidade é que perfaça 70 anos de idade 

Na data de admissão enquanto Associado Na data de vencimento da apólice 

Cônjuge 
 

Na data de inclusão do Associado 

Cônjuge 

Na data de exclusão do Associado 

Na data de transferência de um seguro de grupo No final da anuidade em que perfaça 70 anos de idade 

Na data de casamento  No final da anuidade em que deixe de pertencer ao agregado familiar 

Na data de vencimento da apólice – 1 de Dezembro Na data de vencimento da apólice 

Filho recém-nascido 
No prazo de 30 dias após o nascimento, com data de 
início ao nascimento  

Filhos 

Na data de exclusão do Associado 

Filhos 
 

Na data de inclusão do Associado No final da anuidade em que perfaça 25 anos de idade 

Na data de transferência de um seguro de grupo No final da anuidade em que deixe de pertencer ao agregado familiar 

Na data de vencimento da apólice – 1 de Dezembro Na data de vencimento da apólice 


